
Lesson 2 

Only One Gospel 
 

Galacia 1:6-9 
6Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag 

sa inyo sa biyaya ni Cristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. 
7Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo 

sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Cristo. 8Subalit 

kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng 

ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang 

sumpain! 9Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi 

ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba 

kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain! 

 

 

Panimula 

1. Magbahagi ng isang hindi kapani-paniwalang pangyayari na nabalitaan 

mo? Bakit hindi ito kapani-paniwala? 

 

 

Tulay sa Pag-aaral: Pagkatapos ng pagbati at pagpapakilala sa verses 1-

5, sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagsasabi 

ng kanyang “pagtataka” sa nangyayari sa kanila. Parang hindi ito kapani-

paniwala dahil kung magpapatuloy sila sa ginagawa nila, kapahamakan 

ang naghihintay sa kanila. Sa verses 6-9, nagbigay siya ng babala sa 

sinumang maniniwala o mangangaral ng “ibang ebanghelyo.” Basahin 

ang Galacia 1:6-9. 

 

 

Pagsasaliksik 

2. Ano ang nabalitaan ni Pablong nangyayari sa mga iglesia sa Galacia? 

Bakit sa tingin ninyo ito ay nakapagtataka para sa kanya? 

3. Patingnan sa mga kasama sa grupo ang ilan sa mga simula ng sulat ni 

Pablo (halimbawa - Roma, 1 Corinto, Filipos). Ano ang mapapansin 

ninyong pagkakaiba ng simula ng Galacia? Bakit sa tingin ninyo walang 

“pasasalamat” na isinulat si Pablo? 

4. Sila ay lumalayo sa “ebanghelyo.” Ano ang “ebanghelyo”? Ayon sa verses 

6-7, ilan ang tunay na ebanghelyo? Batay dito, gaano kaseryoso ang 

problema ng mga taga-Galacia? 

5. Ayon sa verse 6, ano ang kahulugan ng pagbaling sa ibang ebanghelyo? 

Sa tingin mo, maaari kayang ang isang taong nag-aakalang papalapit 

siya sa Diyos ay sa katotohanan ay palayo pala? Magbigay ng 

halimbawa. 

6. Basahin ang verse 7. Ano ang ginagawa ng ilang mga guro sa mga 

iglesia sa Galacia? Sa mensahe ng ebanghelyo ni Pablo? Kung ikaw si 

Pablo at mabalitaan mong may mga ganitong tao roon, ano ang 

mararamdaman mo at bakit? 

7. Basahin ang verses 8-9. Ano ang naghihintay na parusa sa sinumang 

mangangaral ng ibang ebanghelyo? Tingnan din ang Jude 4 at 2 Peter 

2:1-3. Bakit sa tingin ninyo napakabigat ng pananalita dito ni Pablo? 

8. Ano ang mensaheng ipinararating ni Pablo sa mga taga-Galacia dito sa 

verses 6-9? Kung titingnan natin ang sitwasyon natin ngayon, sa 

paanong paraan may sinasabi din ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni 

Pablo? 

Pagsasabuhay  

9. Ano ang gagawin mo upang mabantayan mo rin ang sarili mo laban sa 

mga maling aral tungkol sa kaligtasan? 

10. Mayroon ka bang kakilala na naniniwala sa maling katuruan tungkol sa 

kaligtasan? Paano mo siya mutulungang maunawaan ang “ebanghelyo”? 

 


